
Laminate

Laminate (HPL) là một loại vật liệu bề mặt được tạo thành từ 
nhiều lớp giấy. Lớp trên cùng là lớp màng phủ, lớp giấy trang trí 
và giấy kraft. Các lớp giấy này được ép dưới nhiệt độ và áp suất 
cao cùng sự kết hợp của keo phenol-formaldehyde và 
melamine-formaldehyde.

1. ĐỊNH NGHĨA

Nguyên vật liệu được di chuyển tới khu vực tẩm keo tương 
ứng 
Giấy được đưa vào các cuộn lớn và đưa vào dây chuyền tẩm 
keo:
- Các lớp giấy kraft được đưa vào khu vực tẩm keo phenolic 
- Lớp giấy trang trí được đưa vào khu vực tẩm keo melamine
Các lớp giấy được tẩm keo sau đó được đưa vào sấy khô và 
cắt theo kích thước mong muốn, cuối cùng được đưa vào 
phòng điều hòa để ổn định.
Các lớp giấy đã xử lý được lấy từ các kho và xếp chồng lên 
nhau trong không gian sạch sẽ, không bụi thứ tự theo đúng 
công dụng, kích thước, và độ dày lớp nền mong muốn. Theo 
thứ tự từ dưới lên trên: các lớp giấy kraft, lớp giấy trang trí, 
lớp phủ.
Các lớp (lớp phủ, giấy trang trí, giấy kraft) xếp chồng lên 
nhau được đưa vào máy ép (thông thường sử dụng máy ép 
đa tầng), sau đó được ép dưới nhiệt độ và áp suất cao (5 - 7 
MPa ở 120 - 150 độ C)
Tùy vào mục đích sử dụng của sản phẩm, bề mặt HPL sẽ 
được ép phim tương ứng, ví dụ đối với bề mặt có phim bóng 
có khả năng chống trầy xước kém hơn, nhưng lại dễ dàng vệ 
sinh hơn, do đó phù hợp sử dụng làm bàn làm việc, bề mặt 
có độ sần sẽ làm tăng khả năng chống mài mòn và trầy 
xước, tuy nhiên lại dễ bám bụi bẩn và khó lau chùi. 
Các tấm laminate được dỡ khỏi máy ép và được cắt theo 
kích thước yêu cầu. Đối với các tấm laminate ép một mặt, 
mặt sau sẽ được chà nhám để làm tăng khả năng dán dính 
của laminate với các loại cốt nền.
Sau khi kiểm tra bề mặt và chất lượng đối với các khuyết tật, 
các lớp laminate được dán nhãn, đóng gói và lưu trữ để xử lý 
tiếp.

BỀ MẶT TRANG TRÍ

HPL - HIGH PRESSURE LAMINATE

2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT LAMINATE
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Overlay (Lớp phủ): Làm từ cellulose trong suốt, có tác dụng 
chống trầy xước, chống va đập, chống các tác động của hóa chất, 
kháng vi khuẩn và mối mọt, không bị phai màu, không thấm nước.

Decorative paper (Lớp giấy trang trí): Giấy trang trí được tạo vân 
và màu sắc bằng công nghệ in hiện đại.

Kraft paper (Lớp giấy kraft): Giấy kraft bão hòa có khả năng hấp 
thụ phù hợp với keo, giấy kraft có thể được làm từ sợi nguyên chất 
hoặc sợi tái chế.

Để gia tăng độ bền, tính ứng dụng và tính thẩm mỹ 
cho các loại ván gỗ công nghiệp, nhà sản xuất phủ 
lên cốt gỗ một loại vật liệu bề mặt phù hợp hoặc 
một lớp sơn với những hiệu ứng khác nhau. Có các 
loại bề mặt được ưa chuộng hiện nay là:

Giấy trang trí melamine  |  Bề mặt laminate (HPL)

Bề mặt acrylic  |  Bề mặt PVC  |  Bề mặt PP

Bề mặt PET  |  Bề mặt veneer
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3. PHÂN LOẠI LAMINATE

Tấm HPL được phân loại theo hệ thống phân loại chữ cái (gồm 3 chữ cái) quy định trong tiêu chuẩn EN 438

4. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Loại S (loại tiêu chuẩn) - Đặc tính đặc trưng của loại này là bề mặt cứng, hầu như không bị trầy xước, chống va đập cao, 
không nhạy cảm với nước sôi và một số hóa chất gia dụng điển hình, cũng như khả năng kháng chịu rõ rệt với thời tiết khô 
và ẩm. Mặt sau của tấm laminate được thiết kế để che đi các khuyết tật khi liên kết dán dính với vật liệu nền như ván dán 
hoặc ván dăm.

Loại P (loại uốn cong) - Các tính chất của loại này thường tương đương với loại S, nhưng có khả năng định dạng cong ở điều 
kiện nhiệt độ nhất định theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Loại F (loại chống cháy) - Các đặc tính của loại này thường tương đương với loại S, nhưng có tính năng chống cháy 
tăng lên.

Từ khóa
A - Pearlescent (màu ngọc trai, vỏ trai)
B - Nhiều màu
C - Dày (Compact) ≥2 mm
D -  Chịu lực nặng
E - Sử dụng cho ngoại thất
F - Chống cháy
G - Mục đích tổng hợp

H - Thích hợp cho các ứng dụng mặt nằm ngang
M - Kim loại
P - Uốn cong
R - Tấm gia cố kim loại
V - Thích hợp cho các ứng dụng dọc đứng
T - Mỏng <2 mm
S - Tiêu chuẩn
W - Veneer gỗ
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Hình dạng

Sẵn keo 

Gia công

Chống xước

Chịu nhiệt

Kháng ẩm

Bề mặt dễ dàng vệ sinh, lau chùi

Kháng ăn mòn hóa học

Kháng dung môi hữu cơ

Kháng hơi nước và nước sôi

Làm chậm sự lan truyền của ngọn lửa

Chống tia UV

Thời gian sử dụng dài (đối với sản phẩm trong nhà)

Ngăn chặn các loại khí (Formaldehyde)

Thân thiện với môi trường

Khả năng kháng khuẩn

Tờ/tấm

Không keo

Ép nguội

20 năm



5. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Ưu điểm 
• Thiết kế đa dạng
• Bề mặt đồng đều, dễ dàng vệ sinh và lau chùi
• Tính dẻo dai tốt, có thể uốn cong và tạo dáng phức tạp
• Có khả năng chịu nước, chịu ăn mòn và tĩnh điện tốt
• Bề mặt laminate khó bị trầy xước, chống va đập và làm giảm sự lan truyền của lửa khá tốt
• Phù hợp với những thiết kế rãnh vân sâu, mang lại cảm giác chân thực

Nhược điểm
• Giá thành khá cao so với các loại bề mặt như melamine, PVC,… 
• Yêu cầu máy móc, kỹ thuật dán keo hiện đại khi gia công dán phủ bề mặt

STT

Ép 1 mặt dày tới 2mm

Đặc tính Ứng dụng
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Loại

HGS

HGP

HGF

VGS

VGP

Tiêu chuẩn thích hợp cho các ứng dụng
nằm ngang cũng như dọc đòi hỏi
hiệu suất cao

Postformable với các thuộc tính tương tự
như loại trên nhưng có thể uốn
và định dạng cong ở nhiệt độ cao

Tiêu chuẩn thích hợp cho các ứng dụng
dọc cũng như nằm ngang đòi hỏi
chịu lực cao

Laminate hiệu suất cao, với khả năng
chống cháy cụ thể

Postformable với các thuộc tính tương tự
như loại trên nhưng có thể uốn
và định dạng cong ở nhiệt độ cao

Nội thất, bàn làm việc, nhà bếp,…

Các khu vực tương tự như HGS,
nơi yêu cầu các bề mặt cong

Ép 1 mặt dày tới 4mm - ép 2 mặt dày từ 2 đến 30mm
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CGS

CGF

Vật liệu dày, nhỏ gọn và thích hợp
cho cả ứng dụng dọc và ngang

Dày, nhỏ gọn và thích hợp
với các yêu cầu chống cháy cụ thể

Đồ nội thất, ghế dài, tủ sách, phương tiện
vận chuyển và thể thao, nơi cần có
khả năng chịu lực cao

Giống như trên, nơi có quy định chữa cháy

Veneer nội thất, tủ, thang máy, cửa ra vào,
văn phòng, tấm vách ngăn,
nhà bếp, phòng tắm,…

Mặt bằng yêu cầu tuân thủ các quy định
về phòng cháy: trường học, bệnh viện,
phòng thí nghiệm, giao thông công cộng,
tàu, sân bay, phòng chờ, toa xe lửa, v.v.

Giống như trên,
nơi yêu cầu các bề mặt cong

6. TÍNH ỨNG DỤNG CỦA LAMINATE


